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สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การพฒันาระบบเตือนภัยบน Digital Platform โดยใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล รายงาน  
    และเตือนภัยความเสี่ยง ทดแทนการท างานในรปูแบบเดมิ 
2) สามารถน าข้อมลูจากระบบมาประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสทิธิภาพ สะท้อน    
   สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลในลักษณะการเฝ้าระวัง (Watch list) ก่อนที ่
   จะเกิดความสูญเสีย และอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมลูจริงสนับสนุนการบรหิารจัดการ 
3) ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สนบัสนุนการเรียนรูข้ององค์กร 
4) เอื้อให้กระบวนการท างานและระบบธุรกจิมีความคล่องตวั (Business Agility) ช่วยเสริมสร้างให้องค์กร 
   มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สามารถลดระยะเวลาในการท างานของผูท้ี่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ ไดร้้อยละ 50 
2) ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบเตอืนภัยความเสี่ยงองค์กร ปงีบประมาณ 2561 พบว่า  
   ความพร้อมใช้ของระบบงานอยู่ที่ ร้อยละ 99.99 โดยที่ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยูท่ี่ ร้อยละ 96.35 
3) ผลการประเมินประสิทธิผลของการเตอืนภัยความเสี่ยงองค์กร ปีงบประมาณ 2561 พบว่า  
   ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ (อัตราส่วนความเสี่ยงที่ไดร้ับการเตือนภัย  
   ได้ทันก่อนเกิดเหตุ) คิดเป็นร้อยละ 95.95  
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1. บทสรุปของผู้บริหาร 
  ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ ดีตามแนวทางของ  COSO-ERM (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission - Enterprise risk management) เพื่อเสริมสร้างมูลค่าองค์กร 
จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ โดยมีกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร (Risk Owner)  
ได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การระบุแนวทางจัดการกับความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อมิให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและลดความเสียหายจาก
ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการก าหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็น
เครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กรด้านการจัดการความเสี่ยงเพื่อ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร ซึ่งจะ
สนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
 ในอดีต กทพ. ได้ก าหนดให้ Risk Owner รายงานผลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft Office หรือ OpenOffice.org เพื่อช่วยในการ
พิมพ์รายงานและสร้างเอกสาร โดยจัดส่งผ่านบันทึกข้อความตามล าดับช้ันของการรายงาน พร้อมทั้งส่งผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อให้ กบค. รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคต่อ Risk Owner 
และ กบค. ที่เป็นหน่วยงานกลาง ได้แก่ เอกสารจ านวนมาก การติดตามล่าช้า การตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูล
ใช้เวลานาน ท าให้ไม่สามารถแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญแก่ผู้บริหารได้ทันที ขาดฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูล
ความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์/ทบทวนความเสี่ยง เป็นต้น  
  จากปัญหาดังกล่าว กบค. จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และลด
เวลาในการปฏิบัติงานทั้งแก่ Risk Owner และ กบค. โดยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ (ฝสท.) (ทีมพัฒนาระบบ) ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Web Application) 
ใช้ช่ือว่า "ระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System)” พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET จัดการ
ข้อมูลในฐานด้วย SQL Server โดยมีความสามารถ ดังนี ้

1) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ Risk Owner ใช้จัดท าทะเบียน
ความเสี่ยง รายงานผลตาม KRI และกิจกรรมจดัการความเสี่ยง (โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังผูร้ับผิดชอบเมื่อใกล้ครบ
ก าหนดระยะเวลาบันทึกข้อมูล) ซึ่งเป็นการจัดท าข้อมูลส าหรับเสนอผู้บริหารในสายงานพิจารณาและอนุมัติข้อมูล
ต่างๆ ตามล าดับ ส่งให้ กบค. ได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และน าไปวิเคราะห์เพื่อเตือนภัยความเสี่ยงและ
คาดการณ์แนวโน้มความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง  ตามดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยมีการน าเสนอผู้ว่าการ กทพ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องทุกเดือน และเสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ
ทุกไตรมาส 
  2) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ กบค. (หน่วยงานกลาง) ใช้
จัดท าคลังข้อมูลความเสี่ยง (Risk data warehouse) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงสถิติ/ผลการบริหารความเสีย่งทีผ่า่น
มา/การคาดการณ์สถานการณ์เสี่ยงในอนาคตส าหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์
วัดความเสี่ยง (Risk Criteria & Risk Index) ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) และรวมทั้งใช้ประกอบการจัดท าแบบจ าลอง
ความเสี่ยงส าหรับเป็นเครื่องมือบริหารจัดการภาพรวมความเสี่ยงองค์กร  (Portfolio view of Risk) ซึ่งจะแสดง/
รายงาน ให้เห็นความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงกับมูลค่าองค์กร ระหว่างความเสี่ยงกับความเสี่ยง 
และระหว่างความเสี่ยงกับสาเหตุความเสี่ยง รวมทั้งความสัมพันธ์ข้ามปัจจัย ส าหรับใช้เป็นระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมให้เบี่ยงเบนได้ เพื่อ กทพ. สามารถ
ก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง  ประกอบการจัดท าคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา ทุก 6 เดือน 
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  3) เพื่อเป็นระบบแจ้งเหตุ/เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับองค์กร โดยการแสดงระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง (แสดงเป็นแถบสี) โดยมีการน าเข้าข้อมูลจริงหรือเช่ือมโยงข้อมูลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) 
จากฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. แบบทันที (Real Time) ซึ่งจะท าให้ระบบรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา สามารถ
เตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้าได ้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานกิจกรรมหลักต่างๆ ทุกเดือน เพื่อแจ้ง
เตือนให้ Risk Owner รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และแจ้งให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายทราบปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา 
 ผลจากการพัฒนาและการใช้โปรแกรม พบว่า สามารถลดระยะเวลาในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการ ได้ร้อยละ 50 ระบบมีความพร้อมใช้อยู่ที่ ร้อยละ 99.99 โดยที่ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ที่ 
ร้อยละ 96.35 และในปีงบประมาณ 2561 ผลของการบริหารความเสี่ยง พบว่า ร้อยละความส าเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อัตราส่วนความเสี่ยงที่ได้รับการเตือนภัย ได้ทันก่อนเกิดเหตุ) คิดเป็นร้อยละ 
95.95 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 80   
 อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2562 กทพ. คงด าเนินการพัฒนาระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s 
Early Warning System) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา 
เพื่อให้องค์กรมคีวามคลอ่งตัวมากยิ่งข้ึน ข้อมูลมีความถูกต้องทันกาล และอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจริง เพื่อรองรับ
การใช้งานข้อมูลที่มีลักษณะหลากหลาย (Big Data) โดยมี Roadmap เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบฯ และบรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 – 2564 ของ กทพ. 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงานของท่าน 
 2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง กทพ. 
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการปฏิรูป
ระบบราชการตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม กทพ.จัดตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 และต่อมาได้มีการปรับปรุง
กฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม 2551 ปัจจุบัน กทพ. มีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ขอพระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุงและรักษาทางพิเศษ 
 2) ด าเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
 ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติ กทพ. พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างข้ึนหรือ
ได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พื้นดิน หรือพื้นน้ า เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือส าหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือส าหรับข้ึนลงรถ
ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เข่ือนกั้นน้ า ท่อ หรือทางระบายน้ า ก าแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณ
จราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทางเพื่ออ านวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัย
เกี่ยวกับงานทางพิเศษตามค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 183/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
กทพ. มีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 
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รูปท่ี 1 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. 

 
 2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์องค์กร   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ขยายโครงข่ายและให้บริการ 

ทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

อย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความยั่งยืนต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็น

องค์กรแห่งอนาคต 
 

รูปท่ี 2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ภารกิจ และเป้าประสงค์องค์กร ของ กทพ. 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจ 
1)  จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน และปลอดภัย 
2)  บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม 
3)  บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 
     ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน

เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร 
 

ค่านิยม 
บริการที่ดี 

พัฒนาก้าวไกล
ภาพลักษณ์ใส

สะอาด 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 2560 – 2564  
มุ่งม่ันพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์องค์กร 
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างม่ันคง 
2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทางพิเศษและสินทรพัย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับ 
    การเปลี่ยนแปลง 
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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  2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ ท่ีส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 
 

ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์ บริการ ท่ีส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้าของ กทพ. 
 

ผลิตภัณฑ์หลัก บริการ กลไกการส่งมอบ ลูกค้า 
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
2) ทางพิเศษฉลองรัช 
3) ทางพิเศษบรูพาวิถี 
4) ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ 
5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
    (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 

1.บริการหลัก 
   1.1 บริการทางพิเศษโดย กทพ. 
        1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
        2) ทางพิเศษฉลองรัช 
        3) ทางพิเศษบูรพาวิถี 
        4) ทางพิเศษบางนา – อาจณรงค์ 
        5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
           (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 

ส่งมอบบริการโดย 
กทพ. ต่อผู้ใช้ทางทุก
สายทาง 

ก ลุ่ ม  1 : ก ลุ่ ม
ลูกค้าผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ 
ประกอบด้วย 
   1 .1  ลู ก ค้ า ใ ช้
เงินสดและคูปอง
ช าระค่าผ่านทาง 
พิเศษ 
   1 .2  ลู ก ค้ า ใ ช้
บัตร Easy Pass 
   1.3 ลูกค้าที่ยัง
ไม่ เคยใช้บริการ
ทางพิเศษ 

6) ทางพิเศษศรรีัช 
7) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
8) ทางพเิศษสายศรีรัชวงแหวน - 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร 

  1.2 บริการทางพเิศษโดย 
กทพ. และบริษัทร่วมทุน 
        6) ทางพิเศษศรีรัช 
        7) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
        8) ทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวน - 
             รอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ส่ งมอบบริการผ่ าน
บริษัทร่วมทุน 
(BEM & NECL) 

9) พื้นที่ในเขตทางพเิศษ 2. บริการรอง 
    2.1 การให้เช่าพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษเชิงพาณิชย์ 
    2.2 การใช้พื้นที่เชิง
สาธารณประโยชน ์

- ส่งมอบบริการโดย 
กทพ. ต่อผู้เช่าพื้นที่ 
- ส่งมอบบริการผ่าน
ห น่ ว ย ง า น ที่ เป็ น
คู่ความร่วมมือ 

ก ลุ่ ม  2 : ก ลุ่ ม
ลูกค้าผู้เช่าพ้ืนท่ี
ในเขตทางพิเศษ
ทุกสายทาง 

 
  2.4  รางวัล / ประกาศนียบัตรท่ีได้รับ 
  1) รางวัลที่ กทพ. ได้รับ ในปีงบประมาณ 2561 
      1.1)  รางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) 
 2) มาตรฐานการวัดคุณภาพที่ กทพ. ได้รับ ในปีงบประมาณ 2561 
 2.1)  ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
  2.2) ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช   
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี 
  2.3)  ผ่านการรบัรองมาตรฐานระบบบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 ครอบคลุม
ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศส าหรับงานบริการ (Front Office) และระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ส าหรับงานส านักงาน (Back Office) 
  2.4) ผ่านการรับรองมาตรฐานการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 ส าหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
แบบเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
 
3. การเรยีนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีน าเสนอ" 
    กทพ. บริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  และสามารถ
ด าเนินงานบรรลวิุสัยทัศน์ และภารกิจ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทาง
ของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  Commission - Enterprise 
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risk management) (รูปที่ 3)  ซึ่งให้ความส าคัญใน 5 มิติ คือ การก ากับดูแลและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง การเช่ือมโยง
กับการบริหารยุทธศาสตร์ สนับสนุนการบริหารผลด าเนินงาน การทบทวนและปรับตามเหตุการณ์ และการสื่อสาร/รายงาน 
และเพื่อให้เป็นการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการได้น าแนวคิด Portfolio view of  Risk  มาใช้เป็นเครื่องมือฉายภาพ
ความเสี่ยงองค์กรโดยรวม เพื่อครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
ที่มีผลกระทบต่อกัน และต่อเป้าหมายองค์กร รวมทั้งช่วยระบุได้ว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีผลกระทบมากน้อยกว่ากัน เพื่อให้การ
บริหารความเสีย่งช่วยสรา้งสรรค์มูลค่าองค์กรได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และพิจารณา
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ กทพ. และได้ก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน (Risk Owner) มอบหมายเจ้าหน้าที่มีบทบาทเป็น 
Risk Manager (ผอ.ฝ่าย), Risk Coordinator (ผอ.กอง) และ Key User (หัวหน้าแผนก) ประจ าหน่วยงานต่างๆ เพื่อท า
หน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตั้งแต่ระดับกระบวนการ ระดับงาน/โครงการ ระดับ
สายงาน และระดับองค์กร และรายงานผลการบริหารต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ โดยมี กบค. เป็นหน่วยงานกลาง
ประมวลและวิเคราะห์ในภาพรวม (รูปที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีดี 

 
รูปท่ี 4 การบริหารความเสี่ยงของ กทพ. 
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  กบค. ได้ใช้เครื่องมือหรือเทคนิควิธีการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงภายใต้การคาดการณ์ภาพอนาคต  
(Risk Analysis based on Scenario Foresight) (รูปที่ 5) โดยอยู่บนฐานความคิดการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
อนาคต ซึ่งสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงภายใต้มุมมองแบบ  Portfolio view of  Risk  ทั้ งนี้  สมมติฐาน 
การวิเคราะห์ภาพอนาคต พิจารณาจากแนวโน้ม และความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อน าภาพ
อนาคตที่คาดการณ์มาระบุเป็นเงื่อนไข/สภาวะแวดล้อมของการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงของ กทพ. ภายใต้ข้อมูล
แนวโน้มภาวการณ์ปัจจุบัน และเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่ กทพ. ต้องเผชิญ (รูปที่ 6) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ร่วมกับ Risk Owner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กบค. และหน่วยงานต่างๆ ในฐานะ Risk Owner มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. 
ทุกข้ันตอน ได้แก่ (1) การระบุ  (2) ประเมิน (การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Degree: R) หรือ
อันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 มิต ิคือ การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact: C) และการประเมินโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องถูกจัดการ (Likelihood: L) (รูปที่ 7)) 
เพื่อก าหนดประเด็นความเสี่ยง และสาเหตุความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ (ระดับความรุนแรงสูงข้ึนไป หรือระดับความรุนแรง
ปานกลาง แต่ผลกระทบสูง) และ (3) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ก่อนด าเนินการ  
(4) เฝ้าระวัง ติดตาม ประมวลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผลตามดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)  
เพื่อเป็นเครื่องมือเตือนภัย และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ KRI ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร (เช่ือมโยงกับเป้าประสงค์องค์กร) (Lagging Indicators) และ KRI ของระดับแผนจัดการความเสี่ยง 
(ครอบคุลมความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง)) (Leading Indicators) และ (5) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้
ที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 8) 

 

รูปท่ี 5 ขั้นตอนกระบวนการคาดการณ์ภาพอนาคต 

 

รูปท่ี 6 กรอบในการก าหนดสมมติฐานการคาดการณ์ภาพอนาคตของ กทพ. 
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  กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ในลักษณะแบบการมีส่วนร่วมนั้น ก าหนดลูกค้าที่ส าคัญเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่ม Risk Owner (หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง) ซึ่งความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมี
รายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวังที่ต้องการของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ของ กทพ.  
แบบการมสี่วนร่วม 
 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
ของลูกค้า 

วิธีการ ความถี ่

1) กลุ่มผู้บริหาร    
    1.1) ผู้บริหาร
ระดับสูง 

- สามารถสะท้อนสถานการณ์เสี่ยง
ต่างๆ ของ กทพ. ที่ยังต้องเผชิญและ
ผันแปรตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
และความไม่แน่นอนในอนาคตทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 
- สอดคล้องและครอบคลุมเป้าประสงค์
องค์ กรตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI  

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม  เพื่ อ พิ จ า ร ณ า /
มอบ ห มายก รอบ แนวทางแล ะ
นโยบายในการบริหารความเสี่ยง 
- รายงานการประเมินผลการควบคุม
และบริหารความเสี่ยง 
 

1 ครั้ง/ป ี
 
 
ทุกเดือน 

                 

รูปท่ี 7 องค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยง  
(ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (R) หรืออันตรายทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อองค์กร) 

 
 
 
 
 

  
  
 

                (R) 

                                 (       ) 
1.00 –5.80         (              ) 

5.81 – 10.60       (                                 ) 
10.61 – 15.40         (                            ) 
15.41 – 20.20     (                  ) 
20.21 – 25.00        (                               ) 

 

รูปท่ี 8 การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้าและความคาดหวังที่ต้องการของกระบวนการการมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสี่ยงองค์กร 
ของ กทพ. (ต่อ) 
 

กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
ของลูกค้า 

วิธีการ ความถี ่

   1.2) คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง 

- กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างมูลค่า
องค์กร 
- สนับสนุนการตัดสิน ใจด้ านการ
บริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI 

การประชุมเพื่อพิจารณา 
- กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง  
- การประเมินผลการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง  
- การให้นโยบาย และข้อเสนอแนะ
ในการบริหารความเสี่ยง 

ทุกไตรมาส 
 

  1.3) คณะกรรมการ 
กทพ.  

- กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างมูลค่า
องค์กร 
- สนับสนุนการตัดสิน ใจด้ านการ
บริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI 

การประชุมเพื่อพิจารณา 
- กลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง  
- การประเมินผลการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยง  
- การให้นโยบาย และข้อเสนอแนะ
ในการบริหารความเสี่ยง 

ทุกไตรมาส 
 

2) กลุ่ม Risk 
Owner 

- แ ผ น ที่ ค ว า ม เสี่ ย ง  (Risk map) 
ส าหรับให้ Risk Owner ใช้เป็นกรอบ
การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง และ
เพื่อรายงานผล (รายงานผลดัชนีช้ีวัด
ความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง) 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI 

1. การประชุมเพื่อรับทราบกรอบ
แนวทาง และนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงจากผู้บริหารระดับสูง 
และสามารถเพิ่มเติมข้อมูลการระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยง  รวมทั้ง
ข้อมูลกิจกรรมจัดการความเสี่ยง
ตามที่หน่วยงานคาดว่าจะด าเนินการ 
2. จัดท าทะเบียนความเสี่ยงและ
รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม
จัดการความเสี่ยง บรรจุในระบบงาน
บริห ารความเสี่ ยง (ระบบ  RM) 
(Web Application) 
3. รายงานผลตามดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง 
และกิจกรรมจัดการความเสี่ยงผ่าน
ระบบ RM 

1-2 
ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ป ี
 
 
 

ทุกเดือน 

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
   ในอดีต กทพ. ได้ก าหนดให้ Risk Owner จัดท าทะเบียนความเสี่ยง (ระบุ ประเมินความเสี่ยง และก าหนด
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง) รายงานผลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft Office หรือ OpenOffice.org เพื่อช่วยในการพิมพ์รายงานและสร้าง
เอกสาร (รูปที่ 9 และรูปที่ 10) โดยจัดส่งผ่านบันทึกข้อความตามล าดับช้ันของการรายงาน พร้อมทั้งส่งผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อให้ กบค. รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์  
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  สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อ Risk Owner และ กบค. ที่เป็นหน่วยงานกลาง ได้ดังตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปดังกลา่ว พบปัญหาและอุปสรรคต่อ Risk Owner และ กบค. ที่เป็น
หน่วยงานกลาง สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  4.1 การจัดท าทะเบียนความเสี่ยง หรือการรายงานผลนั้นใช้ระยะเวลานาน เนื่องจาก Risk Owner จัดส่ง
ด้วยรูปแบบเอกสาร (บันทึกข้อความ) โดยจะต้องมีการลงนามอนุมัติตามล าดับช้ันของ Risk Owner ก่อนส่งเอกสาร 
และ File ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้ กบค. (ล าดับช้ันของ Risk Owner ประกอบด้วย Key User 
(หัวหน้าแผนก) รายงานข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือน ส่งต่อไปที่ Risk Coordinator (ผอ.กอง) เพื่อ

 
รูปท่ี 9 ตัวอย่างทะเบียนความเสี่ยง (ระบุ ประเมินความเสี่ยง และก าหนดกิจกรรมจัดการความเสีย่ง) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Cเฉลีย่

(14.1) เร ิม่ (14.2) สิน้สดุ
(15.1)

หลกั

(15.2)

สนับสนุน

(16.1) 

ลกัษณะของ

ผลผลติ

(16.2) 

ณ ปีงบประมาณ 

2561

(16.3) 

วนัสิน้สดุ

งาน/โครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(18) ปัจจยัเสีย่งของงาน/โครงการ

1. …

2. …

(12) หน่วยงานระดบัฝ่ายทีร่บัผดิชอบ

เป้าหมายแผนจดัการความเสีย่ง

(12.1) หลกั (12.2) สนับสนุน

(9.1)ความรนุแรงของผลกระทบ

แบบฟอรม์ส ำหรบัจดัท ำทะเบยีนควำมเสีย่งและรำยละเอยีดกำรด ำเนนิกจิกรรมจดักำรควำมเสีย่ง

(9.2) โอกาส

ทีจ่ะเกดิ

(5) เกณฑว์ดัความเสีย่ง (KRI)

(5.2)เกณฑว์ดั

ความเสีย่งที่

ยอมให ้

เบีย่งเบนได ้ 

(KRI)

(3) ความเสีย่ง (6) สาเหตขุองความเสีย่ง

(11) เป้าหมาย :

(13) รายละเอยีดการด าเนินกจิกรรม

ควบคมุความเสีย่ง (งาน/โครงการ)

(14) ระยะเวลาในการด าเนินงาน

(5.1)เกณฑว์ดั

ความเสีย่งที่

ยอมรับได ้ (KRI)

(15) หน่วยงานระดบักอง

ทีร่บัผดิชอบ
(16) ผลผลติของงาน/โครงการ

(10) แผนจดัการความเสีย่ง :

(17) ปรมิาณผลผลติ (สะสม) รายเดอืน ปีงบประมาณ 2561

(รอ้ยละความส าเรจ็ของงาน/โครงการ)

ขัน้ตอนที ่1 : …...

1. งาน........

1.1 กจิกรรม.....

ขัน้ตอนที ่2 : …...

ขัน้ตอนที ่3 : ……

ขัน้ตอนที ่4 : …...

L

(1) เป้าประสงคข์องวตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรอ์งคก์ร : (2) ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงาน (KPI ขององคก์ร)

(4) ประเภทของ

ความเสีย่ง 

(S/O/F/C)

(7.1)

เกณฑว์ดัสาเหตุ

ความเสีย่งที่

ยอมรับได ้ (KRI)

(9.3) ระดบั

ความรนุแรง

ของความเสีย่ง

R

(Cเฉลีย่ x L)

(9) การประเมนิความเสีย่ง

(8) กจิกรรมควบคมุความเสีย่งที่

ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั

(7) เกณฑว์ดัสาเหตคุวามเสีย่ง (KRI)

(7.2)

เกณฑว์ดัสาเหตคุวาม

เสีย่งทีย่อมให ้

เบีย่งเบนได ้ (KRI)

 
รูปท่ี 10 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลดัชนีชี้วัดความเสี่ยงและกิจกรรมจัดการความเสี่ยง 
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พิจารณา/สอบทานรายงานฯ และ Risk Manager (ผอ.ฝ่าย/ส านัก) อนมุัติการรายงานฯ) ซึ่งในภาพรวมกระบวนการ
ท างานนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณประมาณ 20 วัน ก่อนที่ กบค. จะได้รับข้อมูลจาก Risk Owner 
  4.2 การตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูลใช้เวลานาน เนื่องจากพบว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องมีเป็นจ านวนมาก 
และเข้ามาทุกเดือน อีกทั้งข้อมูลทั้งหมดไม่ได้ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้การประมวลผลเพื่อวิเคราะห์
และประเมินผลการบริการความเสี่ยง และการให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นล่าช้า  
ท าให้ไม่สามารถแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญแก่ผู้บริหารได้ทันที ซึ่งในภาพรวมกระบวนการท างานนี้ กบค. 
จะใช้ระยะเวลาประมาณประมาณ 10 วัน 
  4.3 ขาดฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูลความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์/ทบทวนความเสี่ยง เนื่องจาก
ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (Document Form) จึงไม่เอื้อต่อการเปน็ปัจจยัน าเข้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้
ทันที (Real-Time) และไม่สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลาย (Big Data) 
 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 
  จากกระบวนการที่ กทพ. ปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแบบ Stand-alone จึงพบปัญหา
ที่เกิดข้ึนข้างต้นกบค. จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานทั้งแก่ Risk Owner และ กบค. โดยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ (ฝสท.) (ทีมพัฒนาระบบ) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Web Application) ใช้ช่ือว่า "ระบบเตือนภัยความ
เสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System)” พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET จัดการข้อมูลในฐานด้วย SQL Server โดย
ปัจจุบันพัฒนาอยู่ใน Version 4.0 (รูปที่ 11) พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานระบบฯ ทั้งในส่วนของ Risk Manager, Risk 
Coordinator และ Key User 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

รูปท่ี 11 ตัวอย่างหน้าจอหลักและเมนูต่างๆ ของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร 
(EXAT’s Early Warning System) 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ท่ีได้รับ 
  6.1  ประโยชน์ท่ีได้รับ (ความสามารถของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System) 
   ความสามารถของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System) มีดังนี ้
   1) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ส าหรับ Risk Owner (Key User,  
Risk Coordinator และ Risk Manager) (รูปที่ 12) ใช้จัดท าทะเบียนความเสี่ยง (ระบุ ประเมินความเสี่ยง ก าหนด
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง) รายงานผลตาม KRI และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง ส าหรับเสนอผู้บริหารในสายงาน
พิจารณาและอนุมัติข้อมูลต่างๆ ตามล าดับ ส่งให้ กบค. ได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และน าไปวิเคราะห์เพื่อ
เตือนภัยความเสี่ยงและคาดการณ์แนวโน้มความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ตามดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง และให้
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยมีการน าเสนอผู้ว่าการ กทพ. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่ อด าเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องทุก เดือน  และเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงเพื่ อพิจารณา  
ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบทุกไตรมาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 12 ทะเบียนความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการบริหารความเสีย่งองค์กร ส าหรับ Risk Owner 
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   2) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ กบค. (หน่วยงานกลาง) ใช้
จัดท าคลังข้อมูลความเสีย่ง (Risk data warehouse) (รูปที ่13) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ/ผลการบริหารความเสี่ยง
ที่ผ่านมา/การคาดการณ์สถานการณ์เสี่ยงในอนาคตส าหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ก าหนด
เกณฑ์วัดความเสี่ยง (Risk Criteria & Risk Index) ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) รวมทั้งใช้ประกอบการจัดท าแบบจ าลอง
ความเสี่ยงส าหรับเป็นเครือ่งมือบรหิารจัดการภาพรวมความเสีย่งองค์กร (Portfolio view of Risk) บน Scenario Based  
ซึ่งจะแสดง/รายงาน ให้เห็นความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงกับมูลค่าองค์กร ระหว่างความเสี่ยงกับ
ความเสี่ยง และระหว่างความเสี่ยงกับสาเหตุความเสี่ยง รวมทั้งความสัมพันธ์ข้ามปัจจัย ส าหรับใช้เป็นระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  หรือยอมให้เบี่ยงเบนได้  
เพื่อ กทพ. สามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง ประกอบการจัดท าคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. 
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา ทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) เพื่อเป็นระบบแจ้งเหตุ/เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับองค์กร (รูปที่ 14) โดยการแสดงระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยง (แสดงเป็นแถบสี) โดยมีการน าเข้าข้อมูลจริงหรือเช่ือมโยงข้อมูลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) 
จากฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. แบบทันที (Real Time) ซึ่งจะท าให้ระบบรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา สามารถเตือนภัย/
แจ้งให้รู้ล่วงหน้าได้ สามารถติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานกิจกรรมหลักต่าง ๆ ทุกเดือน เพื่อแจ้งเตือนให้  
Risk Owner รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และแจ้งให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายทราบปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดข้ึน สามารถตอบสนอง (Responsiveness)  และแก้ไข/ปรับตัวได้ทันเวลา (Agility) ซึ่งเป็นฐานให้สามารถพัฒนา
กระบวนการบริการที่เป็นเลิศ มอบแก่ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) 
 

 

 

รูปท่ี 13 คลังข้อมูลความเสี่ยง (Risk data warehouse) 
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 6.2 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
    1) สามารถใช้ทดแทนการรายงานในรูปแบบเดิม ลดระยะเวลาในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการ (รูปที่ 15) กล่าวคือ ระยะเวลาในรูปแบบกระบวนการเดิมใช้เวลาประมาณ 20 วัน เนื่องจากข้อมูลจาก 
Risk Owner จะส่งมาถึง กบค. นั้นไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการลงนามตามข้ันตอนของเอกสารได้ ปัจจุบันใช้
เวลาเพียง 10 วัน  ซึ่งระบบก าหนดระยะเวลาการรายงาน (เมื่อถึงก าหนดจะมี E-mail แจ้งเตือนไปยัง Risk Owner 
เพื่อให้เข้ามาด าเนินการตามบทบาทของตนเอง) ดังนี้  
   1.1) Key User (หัวหน้าแผนก) รายงานข้อมูลผ่านระบบฯ ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน  
   1.2) Risk Coordinator (ผอ.กอง) จัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือนผ่าน
ระบบฯ ไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน 
   1.3) Risk Manager (ผอ.ฝ่าย/ส านัก) อนุมัติการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายเดือนผ่านระบบฯ 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 

 

 
รูปท่ี 14 ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)  
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 2) ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ท าให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ข้อมูล
มีความถูกต้องทันกาล และอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจริง โดยสามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงได้ 
อย่างรวดเร็ว (รูปที่ 15) ท าให้เตือนภัยความเสี่ยง และแจ้งให้รู้ล่วงหน้าได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลในลักษณะการ
เฝ้าระวัง (Watch list) ก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2561 มีผลวัดความพร้อมใช้ของระบบเตือน
ภัยความเสี่ยงองค์กร อยู่ที่ ร้อยละ 99.99 และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ อยู่ที่ ร้อยละ 96.35 ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 80 (รูปที่ 16) ซึ่งเป็นการประเมินระบบฯ และการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบฯ 
โดยฝ่ายสารสนเทศ (ทีมพัฒนาระบบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) กทพ. สามารถใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเตือนภัยความเสี่ยง โดยพิจารณาจากร้อยละ
ความส าเร็จของการจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อัตราส่วนความเสี่ยงที่ได้รับการเตือนภัยได้ทันก่อน
เกิดเหตุ) โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

= 
ผลการด าเนินงานตามดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) 

X 100% ค่าเป้าหมายของดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) 
 
  และในปีงบประมาณ 2561 พบว่า ร้อยละความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
อยู่ที่ ร้อยละ 95.95 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 80  (รูปที่ 17)   
 
    
 

 
 

รูปท่ี 15 ระยะเวลาในการท างานของผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการเดิมและกระบวนการใหม่ 
 

 
รูปท่ี 16 ความพร้อมใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ ปีงบประมาณ 2561 
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  หมายเหตุ ประกอบรูปที่ 17 
 

สัญลักษณ์ ชื่อดัชนีชี้วัดความเส่ียง (KRI)  สัญลักษณ์ ชื่อดัชนีชี้วัดความเส่ียง (KRI) 
(1) ระยะเวลาการใช้ทางพิเศษในเขตเมือง  (12) ปริมาณจราจรที่ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติเทียบ

กับปริมาณรถ 4 ล้อทั้งหมด 
(2) การแก้ไขปัญหารถเกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางการจราจร  (13) ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันที่เพ่ิมขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทาง

พิเศษ อัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง           
(3) อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อปริมาณจราจร 100 ล้าน

เที่ยว 
 (14) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ

และภาพลักษณ์ของ กทพ. 
(4) ระยะเวลาการเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรง  (15) ผลิตภาพการตลาด 
(5) ผลิตภาพด าเนินการ  (16) รายได้ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี  

(รายได้ของโครงการฯ สทุธ)ิ          
(6) ผลิตภาพสารสนสนเทศระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ

การแจ้งเตือนภัย 
 (17) ค่าใช้จ่ายทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี  

(ต้นทุนการด าเนินงาน) 
(7) ผลิตภาพสินทรัพย์บุคลากร  (18) จ านวนข้อพิพาทและคดีจากสัญญาโครงการทางพิเศษ 
(8) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักโบนัส  (19) มูลค่าความเสียหายจากข้อพิพาทและคดีจากสัญญาโครงการทางพิเศษ 
(9) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจ่ายและเงินต้น (DSCR)  (20) บริหารสัญญาไม่ให้เกิดข้อพิพาทกับผู้ร่วมลงทุน 
(10) รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ  (21) คุณภาพของกระบวนการก ากับดูแล (ตามแนวทาง PDCA) 
(11) อัตราเติบโตของต้นทุนบริการโครงการทางพิเศษ    

 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและยั่งยืน 
  ปัจจัยแหง่ความส าเรจ็ของการด าเนนิการพัฒนาระบบฯ ของ กทพ. ดังนี ้
  7.1 การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
  7.2 คุณภาพของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลตรงกับความต้องการ (Relevant) มีความน่าเช่ือถือ (Reliable)/ และมี
ความเข้มแข็ง (Robust) 
   7.3 ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. ทั้งฐานข้อมูลจากโปรแกรมที่ กทพ. พัฒนาข้ึนเอง  
(In-House/Custom Development) และฐานข้อมูลของโปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software)  
  7.4 ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร (หน่วยงานกลาง (กบค.) และทีมพัฒนาระบบ) 

  

รูปท่ี 17 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้   
ในปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 
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  7.5 สร้างวัฒนธรรมของหน่วยงาน สนับสนุนให้มีการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
8. โอกาสในการปรับปรุง 
  กทพ. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการพัฒนาระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early 
Warning System) โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้องค์กรมีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน ข้อมูลมีความถูกต้องทันกาล และอยู่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลจริง โดยมี Roadmap เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาระบบ และมีโอกาสในการปรับปรุงสรุปได้ (รูปที่ 18) ดังนี้ 
  - ปีงบประมาณ 2561 เช่ือมโยงข้อมูลดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) จากฐานข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. แบบทันที 
(Real Time) โดยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลจากโปรแกรมที่ กทพ. พัฒนาข้ึนเอง เช่น ระบบงานข้อมูลอุบัติเหตุบน
ทางพิเศษ (ระบบ TFC), ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรอัตโนมัติ  (Easy Pass), ระบบรายงานปริมาณจราจร/รายได้ 
รายวัน และระบบงานตรวจสอบรายได้ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) 
  - ปีงบประมาณ 2562 เริ่มพัฒนาให้เข้าถึงฐานข้อมูลของโปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software) เช่น 
ระบบ SAP เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) 
  - บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ในช่ือว่า 
“โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (ระบบเตือนภัย)” 
  - ปีงบประมาณ 2563 พัฒนาระบบฯ ให้สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งระดับ
องค์กร (Key Risk Indicator) และระดับสายงาน (Key Control Indicator) และสามารถคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการได้ล่วงหน้า (Predictive Analytics) 
  - ปีงบประมาณ 2564 พัฒนาระบบฯ ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อน ไม่เพียงแค่พยากรณ์/
คาดการณ์ได้เท่านั้น แต่ยังให้ค าแนะน าและผลแต่ละทางเลือกต่างๆ ได้ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูล 
ที่เพิ่มเติมเข้ามามากข้ึน (Prescriptive Analytics) เป็นการใช้ข้อมูลที่ลักษณะหลากหลาย (Big Data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

รูปท่ี 18 Roadmap เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร  
(EXAT’s Early Warning System) ของ กทพ. 

 


